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V/v Khắc phục khẩn trương tồn tại
sau thanh tra

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- UBND huyện Kim Sơn;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Sơn.
Ngày 22-23/01/2019, Đoàn Thanh tra của Sở GDĐT về thanh tra Trường
Tiểu học Lai Thành A. Đoàn đã kết luận như sau:
- Các phòng làm việc, phòng truyền thống - hoạt động Đội, thư viện và 02
phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng;
- 01 lớp phải mượn phòng học của Trường THCS Lai Thành;
- Chưa có phòng Giáo dục nghệ thuật, phòng Tiếng Anh;
- Dãy phòng giáp kênh mương chưa có rào chắn, tường bao để đảm bảo an
toàn cho học sinh;
- Thiết bị vận động ở sân chơi, sân tập chưa có.
Để đảm bảo duy trì, củng cố, nâng chất lượng trường tiểu học đạt chuẩn
Quốc gia mức độ 1, Sở GDĐT đề nghị UBND huyện chỉ đạo khẩn trương khắc
phục những tồn tại nêu trên trong học kì II năm học 2018-2019.
Tháng 5/2019, sẽ tiến hành kiểm tra, nếu không khắc phục những tồn tại
trên, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo UBND tỉnh thu hồi Quyết định công nhận
trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 đối với Trường TH Lai Thành A./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ông Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, GDTH. A/05.
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